
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 27. november 2019 

Kl. 17.00 hos Henrik, Allingvej 70 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Tommy Friis Petersen, 
Flemming Norddahl Larsen, Lars Friis Hansen og Lene Kærgaard  
 
Afbud: Dorte Gravesen 
 
Udeblev:  
 
Referent: Lene Kærgaard 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt.  

 
3. Meddelelser fra formand 

Intet 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob oplyste, at der er kommet kontingent fra dødsboet på Bredkær. En beboer på 
Bredkær har meldt sig ud af YouSee, så nu er der 4, der ikke med. 
 
YouSee kommer ud og ser på antenneskabet på Drivkær, hvor der skal etableres 
målertavle. YouSee kommer med et tilbud på arbejdet. Prisen forventes at blive 12.-
13.000. Der skal være målertavle på installationen pr. 31.12.2020. 

 
5. Affaldssortering i Baunebakken 

Henrik oplyste, at status er, vi stadig ikke har modtaget svar fra Hvidovre kommune, 
Teknisk forvaltning omkring affaldsøernes placering. Den ansvarlige for 
affaldshåndteringen i Hvidovre Kommune vil rykke Tekniske forvaltning for svar, 
fordi de skal til at indkøbe affaldscontainere. 
 

6. Status på parkbelysning 
Henrik oplyste, at han har fået en henvendelse fra Hvidovre kommune, der ønsker 
oplyst, om der er truffet en beslutning i grundejerforeningen om overtagelse af 
belysningen på stierne. Kommunen har samtidig meddelt, at grundejerforeningen vil 
skulle betale for belysningen fra den 1. oktober 2019. Beløbet udgør 11.346 kr. pr. 



måned incl. moms. Henrik har meddelt kommunen, at belysningen af stierne endnu 
ikke er afklaret, og at han ikke forstår, at vi skal betale, idet det var opfattelsen, at 
kommunen afholdt udgiften indtil der var fundet en afklaring. Desuden er der en 
række spørgsmål, som ikke er afklaret fra kommunen. 
 
Jørn foreslår, at vi ikke betaler for belysningen, fordi det er tinglyst, at kommunen 
står for drift og vedligehold. Henrik mener, at tingslysningen kun kan ophæves, hvis 
begge parter er enige. Spørgsmålet er om vi skal køre en retssag. Det kan komme til at 
koste dyrt, og vores egen advokat vil ikke køre sagen, fordi han mener ikke, at vi kan 
vinde den. Spørgsmålet kan evt. drøftes på generalforsamlingen. 
 
Henrik beder Hvidovre kommune om et møde igen. Henrik rykker for svar på den 
mail, han har sendt til dem. 

 
7. YouSee 

Henrik, Dorte og Lene har været til informationsmøde hos YouSee. Det har ikke været 
muligt for YouSee og Dicovery Networks at blive enige om en fortsat aftale. Derfor 
forsvinder Discovery kanalerne fra YouSee pr. 1. januar 2020. Lene har fordelt 
informationsmateriale fra YouSee rundt i grundejerforeningen, så beboerne er 
informeret om kanaludbuddet og sammensætningen i tv-pakkerne pr. 1. januar 2020. 
 
Vi har aftalt med YouSee, at de kommer ud med en info-bus, som vi har haft tidligere, 
så beboerne kan komme ned og få svar på evt. spørgsmål. Lene afventer fortsat 
tilbagemelding fra YouSee, om info-bus. 
 
Jacob har talt med YouSee om Fastspeed. Men der kan ikke åbnes for Fastspeed, fordi 
det medfører, at der vil blive givet adgang til 8 andre tv-udbydere. Dette medfører, at 
der blive sendt en masse spam til alle 233 beboere i grundejerforeningen. Jacob 
foreslår, at vi tager det op på generalforsamlingen, og lader generalforsamlingen 
beslutte, om der skal åbnes op for 8 andre tv-udbydere. Dette er der enighed om i 
bestyrelsen. 
 
YouSee er ved at udregne en pris på, hvis der er beboere i grundejerforeningen, som 
ønsker Gigaspeed. 
 

 
8. Henvendelse om Kastanietræerne ved Engkær 22 

Lene har modtaget mail fra beboeren Engkær 22, som er bekymret for, om løvfaldet 
fra Kastanietræerne ødelægger hendes tag, fordi træerne er dårlige. Lene har talt med 
Allan (vores entreprenør) der bekræfter, at træerne er dårlige, men at sygdommen 
ikke vil kunne brede sig til andre træer. Vi har alle løvfald på vores tage, som vi skal 
fjerne med mellemrum. Det falder ind under egen vedligehold af taget. 
 
Vi kan heller ikke fjerne træerne, fordi det står i reguleringsplanen, at de skal være 
der. Træerne beskæres i forhold til vores vedligeholdelsesplan. 
 

9. Mødedatoer frem til generalforsamling 2020 



29. januar 2020 kl 19 hos Lene 
26. februar 2020 kl 19 hos Dorte. Regnskab og dagsorden til generalforsamling 
godkendes 
Tirsdag 10. marts 2020 kl. 19 hos Lars. Drøfte indkomne forslag til generalforsamling 

 
10. Dato for generalforsamling 2020 

Tirsdag uge 10 – indkaldelse til generalforsamling skal udsendes 
Generalforsamling afholdes tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 13 2020 kl 18.00 
afhængig af, hvornår vi kan få lokale, og hvornår advokaten kan. 
 

11. Eventuelt 
Lene har modtaget mail fra Allan (vores entreprenør) vedr. murerbalje over 
kloakdæksel på Engkær. Allan har været ved at sidde fast i græsset 2 gange, når han 
henter storskrald. Murerbaljen vil også give problemer i forbindelse med saltning og 
snerydning. Beboeren tilsendes brev om at lægge en køreplade i stedet. 
 
Henrik har fået en henvendelse fra beboer på Allingvej, fordi der er blevet lidt 
tilgroet. Henrik har kontaktet Hvidovre Kommune om problemet. Kommunen sørger 
for oprydning af området. Henrik har også bedt Hvidovre kommune ryde op på 
Græsarealet/buskområdet op ad Avedøre Havnevej. Kommunen siger, at det tilhører 
Brøndby kommune og Brøndby kommune siger, at det er Hvidovre kommune. 
 
Tommy har fået kommunen’s tilsagn om, at han kan få afhentet sit affald på grund af 
handicap, når den nye affaldsordning træder i kraft.  
 
Jacob har talt med sin bilforhandler, som gerne vil sælge ham en el-bil. Forhandleren 
har fortalt, at det nogle steder er lykkes, at tilslutte en ladestander til lysnettet. Jacob 
vil tage en snak med Ørsted og finde ud af det. 
 
Jørn oplyser, at klardam 32, der ville købe græsarealet ud for deres ejendom, har sat 
huset til salg. Jacob oplyste, at huset er solgt. 
 
Flemming oplyser, at Allan har fået ordnet hegnet på Stendam ved legepladsen. Der 
mangler at blive opsat trådhegn nede ved fodboldbanen Bredkær 6 mangler så 
fodbolden ikke ryger ind på muren.  
 
 
Mødet slut kl. 18.19 


